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1. Föregående mötesprotokoll 
Vi går igenom föregående mötesprotokoll. 
 
Vi brukar få besked om ansökan till kulturrådet runt jul. 

2. Tidskriften kommande nummer (2018:04) 
Vi går igenom uppslag på text och illustrationer till nästa nummer av tidskriften. 

3. Tidskriften 2019 
Ska vi fortsätta som nu med öppna nummer eller ska vi arbeta med teman? Teman kan vara 
lättare att sälja in. 
Skulle arbetsrätt kunna vara ett tema? I Umeå ligger sköter bemanningsföretag ruljansen 
med vikarier. Det blir mycket svårt att få jobb. Skulle man kunna skriva om det? Det blir ju 
också aktuellt med inskränkningarna av strejkrätten.  
BiS fyller 50 nästa år, kan man göra ett temanummer kring det? Skulle man kunna lyft upp 
gamla texter och kommentera dem? Intervjua BiS-veteraner? Då och nu och sen? Framtiden 
för biblioteksväsendet och bis? 

4. Medlemsträffar och andra aktiviteter i Umeå 
Ida rapporterat att Umeågruppen har skapat en facebookgrupp som heter 
BiS-västerbotten.Ida vittnar om att det finns ett stort intresse för BiS bland biblioteksfolk i 
Umeå.  
 
Umeå lokalgrupp kommer ha ett bord på Umeås anarkistiska bokmässa. Det blir 
förhoppningsvis en rapport om det till bis #1 2019 



5. Årsmöte 2019 
Styrelsen tycker det är en bra ide att BiS har ett bokbord på littfest i Umeå, och att vi har 
årsmöte i samband med det.  Vi måste lägga mötet så det inte krockar för mycket med 
Littfest program. Vi skulle gärna ha ett samarbete med Pilgatan om salong. 
Lokal måste ordnas.  
 
Ida sonderar terrängen och kollar lokal. Vi måste få ut kallelsen i nästa nummer dvs bis #4 
2018. 
 
Finns det anledning till att uppdatera dagordning inför mötet? Vi diskuterar att BiS program 
skulle behöva en uppdatering.  

6. Hemsidan, sociala medier och nyhetsbrevet 
Nyhetsbrev går ut med våra synpunkter på Nationell biblioteksstrategi. Vi skickar också ut ett 
med kallelsen till årsmötet och mera.  

7. Nästa möte 
Söndag 25 november. 19.00 

8. Övriga frågor 
Enligt rapport från Christian växer föreningen och vi får fler medlemmar och prenumeranter 
för första gången på ett tag. 

 
 


